
 

กลุมภารกจิสงเสรมิการพัฒนาและฝกอบรม  

ชื่อ น.ส.นราภรณ เตะอั้น  โทรศัพท 02 027 8846 ตอ 9517 e-mail : naraporn@ha.or.th 

ที่ สรพ. 04.2/ ว0220 

 18 พฤษภาคม 2566 

เรื่อง ตอบรับการอบรมหลักสูตร HA 304 

เรียน ผูอำนวยการโรงพยาบาล  

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. กำหนดการอบรม  

2. ใบสำรองหองพัก  

3. แผนท่ีสถานที่จัดอบรม 

4. ขอแนะนำทางการเงนิ 

          ตามที่โรงพยาบาลของทานไดแจงความประสงคสงบุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตร HA 304: 

HA กับการบริหารการพยาบาล รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 ณ หองประชุม sapphire 

202 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีกำหนดการตามสิ่งที่สงมาดวย 1 

         สรพ. ยินดีรับบุคลากรของทานเขารวมการอบรมในหลักสูตรดังกลาว ทั้งนี้ขอใหผูเขารับการอบรม

สำรองหองพักโดยตรงกับทางโรงแรม ตามสิ่งที่สงมาดวย 2-4 

          จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

   (นางบรรจง จำปา) 

   รองผูอำนวยการ 

           ปฏิบัติงานแทนผูอำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 



 

กลุ่มภารกจิส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรม  

ชื่อ น.ส.นราภรณ์ เต๊ะอั้น  โทรศัพท์ 02 027 8846 ต่อ 9517 e-mail : naraporn@ha.or.th 

กำหนดการหลักสูตร HA 304: HA กับการบริหารการพยาบาล ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 

 ณ ห้องประชุม sapphire 202 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 
08.30 - 09.00 น. นำเข้าสู่บทเรียน   
09.00 - 10.30 น. Hospital Profile กับการกำกับดูแลวิชาชีพด้านการพยาบาล อ.วรวรรณ ใหญ่มาก 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 - 12.00 น. เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ & องค์กรพยาบาล อ.วรวรรณ ใหญ่มาก 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 14.30 น. มาตรฐาน HA มาตรฐานพยาบาล และมาตรฐาน Magnet Hospital ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
14.45 – 16.30 น. การบริหารการพยาบาลและบทบาทผู้นำในการเปลี่ยนแปลง ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ 

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 
08.30 - 09.00 น. ทบทวนบทเรียน   
09.00 -10.30 น. KM EBP and Research for Nursing Leaders ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 - 12.00 น. Using Models of Nursing Care to Enhance Value of Nursing ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.30 น. LEAN M, TCAB: Nursing ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์ แสนประสาน 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
14.45 – 16.30 น. LEAN M, TCAB: Nursing ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์ แสนประสาน 
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 
08.30-09.00 น. ทบทวนบทเรียน  
09.00-10.30 น. Risk Management: Nursing ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์ แสนประสาน 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45-12.00 น. การนิเทศการพยาบาลเพื่อคุณภาพการดูแล ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์ แสนประสาน 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00–14.30น. PITFALL ที่พบจากการเยี่ยมสำรวจ อ.วรวรรณ ใหญ่มาก 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
14.45-16.30 น. องค์กรพยาบาล เชื่อมโยง 9 มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย อ.วรวรรณ ใหญ่มาก 

*หมายเหตุ กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

วิทยากรประจำหลักสูตร: ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, ดร.ยุวดี  เกตสัมพันธ์ และ อ.วรวรรณ ใหญ่มาก



 
 

 

กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น  
และสง่กลับใหท้างโรงแรมท าการส ารองหอ้งพัก 

*กรณีกรอกเอกสารไมค่รบทางโรงแรมถอืวา่สละสทิธิ*์ 

แบบฟอรม์การส ารองหอ้งพกั  Novotel Bangkok IMPACT 

HA304 HA กบัการบรหิารการพยาบาล 

วนัที ่23-25 สงิหาคม 2566 ณ หอ้งประชุม อมิแพ็ค เมอืงทองธาน ี

จดัโดย สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) The Healthcare Accreditation Institute (HA) 
 

ชือ่ผูเ้ขา้พัก (1)…......................................…………………พักคูก่ับ (2)…………………………………………………………… 

(โปรดระบุ)          

Name in English (1)…………………………………………………พักคูก่ับ (2)……………………………………………………........  

ชือ่หน่วยงาน ....................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท ์ ....................................................... เบอรโ์ทรสาร ............................................................. 

เบอรม์อืถอื .........................................................E-mail …………....................…………………..........……… 

วนัทีเ่ขา้พัก ....................................................... เวลา    เชค็อนิหลัง 14.00 น. (เป็นตน้ไป) 

วนัทีค่นืหอ้งพัก ....................................................... เวลา    เชค็เอาทก์อ่น 12.00 น.  

ประเภทหอ้งพกั 

หอ้ง Standard พัก 1 ทา่น  จ านวน..........หอ้ง  ราคาหอ้งละ 1,600.-บาท รวมอาหารเชา้ 

หอ้ง Standard พัก 2 ทา่น  จ านวน..........หอ้ง  ราคาหอ้งละ 1,800.-บาท รวมอาหารเชา้ 
 

หอ้ง Premier พัก 1 ทา่น  จ านวน..........หอ้ง  ราคาหอ้งละ 2,800.-บาท รวมอาหารเชา้ 

หอ้ง Premier พัก 2 ทา่น  จ านวน..........หอ้ง  ราคาหอ้งละ 3,000.-บาท รวมอาหารเชา้ 
 

เตยีงเสรมิ (Sofa Bed) ส าหรับทา่นที ่3 ทา่น  จ านวน.........หอ้ง ราคา 1,200.-  บาท รวมอาหารเชา้ 
 

กรุณาสง่แบบฟอรม์การส ารองหอ้งพกักลบัมาทีแ่ผนกส ารองหอ้งพกั 

หมายเลขโทรสาร 02-833-4889   หมายเลขโทรศพัท ์ 02-833-4888 ตอ่ 4710-4715 

E-mail:  H8059-RE@accor.com  H8059-RE1@accor.com  H8059-RE2@accor.com  

H8059-RE3@accor.com  H8059-RE4@accor.com 

ข ัน้ตอนการจองหอ้งพกั  (ขอสงวนสทิธเิฉพาะขา้ราชการไทยเทา่น ัน้) 
1. ทางโรงแรมฯ จะส ารองหอ้งพักเฉพาะผูท้ีก่รอกแบบฟอรม์นีเ้ทา่นัน้ (ไม่สามารถเปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขแบบฟอรม์) 

2. ทางโรงแรมฯ  จะไม่ส ารองหอ้งพักใหก้บัลกูคา้ที ่ไมม่ใีบจองและลกูคา้ตอ้งสง่ใบจองใหก้บัทางโรงแรม เพือ่ท าการส ารอง

หอ้งพักและรอใหท้างโรงแรมยนืยันการจองพรอ้มหมายเลขกอ่น ทีท่า่นจะท าการโอนเงนิ   

3. ทางโรงแรมฯ จะส ารองหอ้งพักใหใ้นกรณีทีม่หีอ้งวา่งเทา่นัน้ กรุณาสอบถามหอ้งวา่งกับทางโรงแรม กอ่นการท าจอง

หอ้งพัก 

4. กอ่นทีจ่ะท าการโอนเงนิ  ทา่นจะตอ้งไดรั้บการยนืยันการจองจากทางโรงแรมเทา่นัน้  **  ในกรณีทีโ่อนเงนิโดยไมม่ี

หมายเลขยนืยันการจอง จากทางโรงแรม  ทางโรงแรมจะไมท่ าการคนืเงนิ ในกรณีทีห่อ้งพักเต็ม 

5. กรุณาโอนเงนิ ภายใน  3 วนั  หลงัจากไดรั้บหมายเลขยนืยันการจองจากทางโรงแรม มเิชน่นัน้ระบบจะท าการยกเลกิ

หอ้งพักโดยอตัโินมัต ิ

6. ลกูคา้ทีจ่องหอ้งพัก หรอืโอนเงนิคา่เขา้พักแลว้ หากมกีารเปลีย่นแปลง/แกไ้ข หรอืยกเลกิหอ้งพัก ทางโรงแรมฯ ขอสงวน

สทิธิไ์มค่นืเงนิคา่หอ้งพักในทกุกรณี 

กรุณาโอนเงนิคา่หอ้งพกัเขา้บญัชโีรงแรม (100% ของคา่หอ้งพกัท ัง้หมด)  ไดต้ามธนาคาร ดงันี ้

ชือ่บญัช ีบรษิทั อมิแพ็ค เอ็กซบิชิ ัน่ แมเนจเมนท ์จ ากดั  ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั 

บญัชอีอมทรพัย ์เลขที ่   456-1-09999-1 

และกรุณาสง่ใบส ารองหอ้งพักทีไ่ดรั้บการยนืยันและใบโอนเงนิมาทีแ่ฟ๊กซ ์: 0-2833-4889 หรอื  E-mail:  

 H8059-RE@accor.com   H8059-RE1@accor.com   H8059-RE2@accor.com   

         H8059-RE3@accor.com   H8059-RE4@accor.com 

         

ผูส้ ารองหอ้งพกั                                ยนืยนัการส ารองหอ้งพกั 

 
 

 
  ………………………………….                         ……………………………………..   

                         แผนกส ารองหอ้งพกั 
                      Novotel Bangkok IMPACT 
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กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถว้น ทกุบรรทดั 
และส่งกลบัให้ทางโรงแรมเพื่อท าการส ารองห้องพกัค่ะ 

 

แบบฟอรม์การส ารองหอ้งพกั  Ibis Bangkok Impact 
 

HA304 HA กบัการบรหิารการพยาบาล 

วนัที ่23-25 สงิหาคม 2566 ณ หอ้งประชุม อมิแพ็ค เมอืงทองธาน ี

จดัโดย สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) The Healthcare Accreditation Institute (HA) 
 

ชือ่ผูจ้องหอ้งพัก  (1)……………………..……………………………… พักคูก่ับ……………....…………….….……..………… 

(2)……………………..……………………………… พักคูก่ับ……………..…………..….…………………… 

Name in English (1)……………………..………………………………พักคูก่บั……………..……………...…………………… 

(โปรดระบุ)            (2)……………………..………………………………พักคูก่ับ……………..…………….……..……………… 

ชือ่หน่วยงาน     ...........................................................................................................…………………… 

เบอรโ์ทรศพัท ์ ....................................................…………เบอรโ์ทรสาร ..................................………… 

เบอรม์อืถอื ....................................................…………อเีมลล.์..........................................…………. 

วนัทีเ่ขา้พัก .................................................... เวลา    เชค็อนิหลงั 15.00 น. (เป็นตน้ไป) 

วนัทีค่นืหอ้งพัก .................................................... เวลา    เชค็เอาท ์ กอ่น 12.00 น.  

ราคาส าหรบัคนไทย 

ชนดิของหอ้งพัก Standard พัก 1 ทา่น    จ านวน………… หอ้ง  ราคา  1,300.- บาท (รวมอาหารเชา้) 

ชนดิของหอ้งพัก Standard พัก 2 ทา่น    จ านวน........... หอ้ง ราคา  1,500.- บาท (รวมอาหารเชา้) 
 

กรุณาสง่แบบฟอรม์การส ารองหอ้งพกักลบัมาทีแ่ผนกส ารองหอ้งพกั 
 

หมายเลขโทรศพัท ์02-011-7800-04   / หมายเลขโทรสาร 02-011-7999   

E-mail:  H9060-RE@accor.com / H9060-RE1@accor.com / H9060-RE2@accor.com / H9060-RE3@accor.com   
 

ขัน้ตอนการจองหอ้งพัก (ขอสงวนสทิธเิฉพาะขา้ราชการไทยเทา่นัน้) 

 
1. ทางโรงแรมฯ จะส ารองหอ้งพักเฉพาะผูท้ีก่รอกแบบฟอรม์นีเ้ทา่นัน้ (ไมส่ามารถเปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขแบบฟอรม์) 

2. ลกูคา้ตอ้งสง่ใบจองใหก้บัทางโรงแรม เพือ่ท าการส ารองหอ้งพักและรอใหท้างโรงแรมยนืยัน พรอ้มหมายเลขการจอง  
กอ่นทีถ่งึจะท าการโอนเงนิ   

3. กรณุาสอบถามหอ้งวา่งกบัทางโรงแรม กอ่นการท าจองหอ้งพัก ทางโรงแรมจะส ารองหอ้งพักใหใ้นกรณีทีม่หีอ้งวา่งเทา่นัน้ 

4. กอ่นทีจ่ะท าการโอนเงนิ  ทา่นจะตอ้งไดร้บัการยนืยนัการจองจากทางโรงแรมเทา่น ัน้   
**  ในกรณีทีโ่อนเงนิโดยไมม่หีมายเลขยนืยันการจอง จากทางโรงแรม  ทางโรงแรมจะไมท่ าการคนืเงนิ ในกรณีทีห่อ้งพักเต็ม 

5. กรณุาโอนเงนิ ภายใน  3 วนั  หลังจากไดร้ับหมายเลขยนืยันการจองจากทางโรงแรม มเิชน่นัน้ระบบจะท าการยกเลกิหอ้งพัก
โดยอตัโินมตั ิ

6. ลกูคา้ทีจ่องหอ้งพัก หรอืโอนเงนิคา่เขา้พักแลว้ หากมกีารเปลีย่นแปลง/แกไ้ข หรอืยกเลกิหอ้งพัก ทางโรงแรมฯ ขอสงวนสทิธิ์
ไมค่นืเงนิคา่หอ้งพักในทกุกรณี 

 

กรณุาโอนเงนิคา่หอ้งพกัเขา้บญัชโีรงแรม (100% ของคา่หอ้งพกัท ัง้หมด)  ไดต้ามธนาคาร ดงันี ้
 

ธนาคารกสกิรไทย ชือ่บญัช ีบรษิทั อมิแพ็ค เอ็กซบิชิ ัน่ แมเนจเมนท ์บญัชอีอมทรพัย ์เลขที ่  593-1-00805-8 
 

และกรณุาสง่ใบส ารองหอ้งพักทีไ่ดร้ับการยนืยันและใบโอนเงนิมาทีแ่ฟ๊กซ ์: 02-011-7999  หรอื 
  

E-mail : H9060-RE@accor.com / H9060-RE1@accor.com / H9060-RE2@accor.com  / H9060-RE3@accor.com 

 
 
 
ผูส้ ารองหอ้งพกั                 ยนืยนัการส ารองหอ้งพกั 

 
 
 
…………………………………….           …………………………………….. 
         แผนกส ารองหอ้งพกั 
                  IBIS Bangkok IMPACT 
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แนวทางการสมัคร/เขารวมอบรมและรายละเอียดสำคัญในการอบรม 

การสมัครเขาอบรม 

1. ผูสมัครสามารถลงทะเบียนสมัครเขาอบรมผานชองทาง เว็บไซต register.ha.or.th  สรพ. ขอสงวน

สิทธ์ิรับเฉพาะผูสมัครเขาหลักสูตรฝกอบรมที่สมัครผานตามระบบทางเว็บไซต และสมัครในระยะเวลา

ที่กำหนด  

2. การแกไขปรับเปลี่ยนขอมูลสำคัญ (ชื่อ สกุล วิชาชีพ คำนำหนา ตำแหนง) จะปรากฎในใบเสร็จรับเงิน 

รวมทั้งเปนขอมูลสำหรับการลงชื่อเขาอบรมและรายชื่อบนประกาศนียบัตร ซึ่งเปนขอมูลที่ผูสมัครได

กรอกขอมูลดวยตนเอง ดังนั้น เมื่อสมัครผานระบบและอยูในชวงเวลาของการชำระเงิน หากทานมี

ความจำเปนในการแกไข ชื่อ สกุล วิชาชีพ คำนำหนา ตำแหนง รวมทั้งการเปลี่ยนตัวผูเขาอบรม ทาน

สามารถแกไขขอมูลตางๆ ได ภายใน 7 วันกอนการจัดอบรม (ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566) 

เนื่องจากหากมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจะสงผลกระทบตอใบเสร็จรับเงิน , ใบประกาศนียบัตร และ

การจัดกลุมผูเรยีน 

3. หากมีผูสละสิทธิ์เขารวมอบรม สรพ.จะดำเนินการยืนยันรายชื่อของผูสมัครที่อยูในสถานะ “รอที่นั่ง

วาง” (waiting list) ข้ึนมาตามลำดับ 

 

การชำระคาธรรมเนียมการอบรมและการจัดการใบเสร็จรับเงิน 

1. เมื่อดำเนินการสมัครผานระบบแลว ผูสมัครตองชำระคาธรรมเนียมการอบรมภายใน 15 วัน หลังจาก

วันสมัคร (รวมวันหยุดราชการ) หากเกิน 15 วัน จะถือวาสละสิทธิ์ หลังจากนั้น ระบบจะทำการลบ

รายชื่อของทานโดยอัตโนมัติ เชน สมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2565 สามารถชำระคาธรรมเนียมไดไมเกิน

วันที่ 15 ตุลาคม 2565 เปนตน  

2. กอนสงขอมูลสมัครอบรมผานเว็บไซต http://register.ha.or.th/ และกอนชำระคาธรรมเนียมการ

อบรม ขอใหทานตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง (คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ท่ีอยูในการออกใบเสร็จรับเงิน 

จำนวนผูสมัคร) เพราะเมื่อทานชำระคาธรรมเนียมเรียบรอยแลวจะไมสามารถแกไขขอมูลใดๆได สรพ.

จะดำเนินการสงขอมูลการชำระเงินใหกรมสรรพากรตามระบบภาษีมูลคาเพ่ิม ดังนั้น “ขอสงวนสิทธิ์ใน

การแกไขใบเสร็จรับเงิน” ขอมลูสำคัญที่ตองตรวจสอบ ไดแก คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ที่อยูในการ

ออกใบเสร็จรับเงิน จำนวนผูสมัครในใบจายเงนิและจำนวนเงนิตองตรงกัน 

 

การยกเลิกสิทธิก์ารสมัครเขารับการอบรม มีได 2 กรณี 

1. ยกเลิกไดดวยตนเอง กอนวันครบชำระคาธรรมเนียมการอบรม ขอใหทานลบขอมูลการสมัครออกจาก

ระบบดวยตนเอง เพื่อรักษาประวัติการสมัครเขาอบรมไว 



 

 

2. หากไมมกีารชำระคาธรรมเนียมการอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว จะถือวา สละสิทธิ์ 

การขอคืนคาธรรมเนียมการอบรม  

การขอคืนคาธรรมเนียมการอบรม ผูสมัครที่ชำระคาธรรมเนียมการอบรมแลว ขอใหเก็บใบเสร็จไวเปน

หลักฐาน หากทานไมสามารถเขารับการอบรมได ขอใหดำเนินการดังนี้ 

1. สงจดหมายเรียน ผูอำนวยการสรพ.กอนการจัดอบรมวันแรกลวงหนาอยางนอย 15 วัน (รวมวันหยุด) 

ทั้งนี้สถาบันจะคืนเงินคาธรรมเนียมการอบรมใหเต็มจำนวน หากไมแจงภายในระยะเวลาที่กำหนด 

สรพ.ขอสงวนสิทธิ์งดคืนคาธรรมเนียมการอบรม 

2. จดหมายระบุเรื่อง “ขอเงินคาธรรมเนียมการอบรมคืน เนื่องจากไมสามารถเขารวมการอบรมได” โดย

ระบุ หลักสูตร วันท่ีจัดอบรม เหตุผล รายชื่อผูท่ีไมสามารถเขารวมการอบรม จำนวนเงินที่ขอคืน เลขที่

บัญชีที่ใชในการรับเงินคืน พรอมแนบสำเนาใบเสร็จการชำระเงินคาธรรมเนียม (รับเฉพาะ file scan 

เทานั้น) สงมาท่ี ฝายฝกอบรม สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) (วงเล็บมุมซอง 

“คาธรรมเนียมการอบรม”) 

3. สรพ. จะดำเนินการคืนเงินคาธรรมเนียมการอบรม ภายใน 120 วัน (นับจากวันที่ไดรับหนังสือตาม

การประทับตราไปรษณีย) กรณีที่สมัครเปนรายกลุม จะโอนเงินคืนใหครั้งเดียว ใหกับเลขที่บัญชีเดยีว

เทานั้น 

 

การพิมพใบประกาศนยีบัตรผานการอบรมหลักสูตร    

 ทางสถาบันจะขอมอบใบประกาศนียบัตรเปนรูปแบบ เอกสารอิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) โดยจะ

ไดรับลิงกดาวนโหลดใบประกาศนียบัตร เมื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจหลังการอบรมเสร็จสิ้นแลว

เทานั้น สรพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการใหประกาศนียบัตรเฉพาะผูเขารับการอบรมที่มีเวลาในการอบรมรอยละ 80 

ขึ้นไปของการอบรม  

การดาวนโหลดใบประกาศนียบัตรรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) ผูประสานงานจะแจงลิ้งก

ดาวนโหลดและวิธีการดาวนโหลดใหกับผูเขาอบรม ในระหวางอบรม 


